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kappaleilla yhteen. Riipputuolin pinta-
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nittelema moderni versio
riippuruolista.Istuimen
pyorea muoro saadaan
kiiyttiimiillii jo Alvar AalJon
aikanaan kehittamaii puun taivutustekniikkaa, jonka avulla puuta voidaan

~

taivuttaa sen katkeamatta. TuJoksena
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sa 2008. Vasraanono oli innostunut.
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on meille
suomalaisille
ominainen rnateriaali~. sanDo
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Jiellan suunnittelija Samuli
Naamanka ja kertoo nauttivansa

tuotekehittelysta.

.•

Sen vahan perusteella, mita nykydan tiedetdan
kylmanja lampiman ilmaston
sykleista, olisi
todella naiivia
olettaa, ettei
maapallo joutuisi
kohtaamaan uutta
kylmaa jaksoa
viela jossain tulevaisuudessa.
Brian Fagan:
Pitka kesa
Ajatus Kirjat 2008

"Jiella on ollut esillii useissajapanilaisissaja korealaisissa muotoilu- ja elamtintyylilehdissa". aarnanka kertoo.

Samuli Noamanka kertoo ihailevansa
tekij6itii, jotka suhtauruvat arkkitehtuuriin rai designiin kayrannollisesti:
ratkaisevat ongelmia ja luovat kestavaa muotokielta. Myos hanen omissa

on i1mava ja elegantti istuin.
"Halusin suunnirclla kotimaisesta
raaka-aineesta rehdyn riipputuolin".
kerroo Naamanka, 40. "Olin pitkaiin
pohtinut rortinkisen riipputuolin modernisoimista. Lisaksi minua on aina
kiehtonut viilun taivuttaminen suomalaisena tekniikkana:'
JieHan ideaan rarvittiin vain oivallus
siita., miten viilupuristeest3 valmisre-

t6issiian nakyy mllodon selkeys ja kiiytiinn6l1isyys, niin Jiellassa kuin hanen
aiemmin pohjoismaisen muotoilupalkinnon saaneessa Uni-ruolissaan.
LISATIETOJA:
www,hablteltfi
wwwsamuhnaamanka,com

Sata vuotta
olemme sahanneet ja eik6hdn
tdstdkin selvitd.
Raunion Sahan
toimitusjohtaja
aUi Raunio.
Metsalehti 2/2009

Maikkarilla jatkuu
tauon jiilkeen Art"
tu Harkinjuomarna makasiinioh~

jelma Vihrea kufta.
Sarjass8 tutusrutaan muun muassa

julkisuudesta tuttujen henkil6iden

Pirjo Haapoja, juontaja, 58
Suosltko tulitikkuja val sytkarla?
"Tulitikkuja ehdottomasli. Ne ovat niin
monlkaytt5isia. Kerrankin kaapislani irlosi
ruuvi enka saanut sila enaa pysymaan
paikallaan, joten tyonsin koloon lulitikkuja ja
sillen ruuvin, nlin johan pysyi."
Mika sinua havisuttaa?
"Metsat. Amerikoissa on psykoterapeultinen
linjaus nimelta ekopsykologia, sen tarkoituksena on saada ihminen uudelleen koskeluksiin
luonnon kanssa."
Parhaat haapavinkklsi?
"Lehlia voi laittaa savuslusponlt55n ja oksia
kayllaa koristeina."
Pirjo Haapoja juomaa vuorotellen Markku Veija'
laisen kanssa MTV3:n aamun keskusteluohjelmaa
Studio55 toukokuun lopulle asti.

•••

)) Leikki
on lasten

tyota.."
Tukkirekka. 24 e,
on valmistettu

kasinelemanomasts. koivusta.
Valmistaja

Honkalampi-saatio..

"Tuohipa-

Ian suunnittelema Tuohi on aidosra koivun tuohesta valmistetru sarja, johon kuuluu tarjottimia
ja seinapaneeleira.
"Halusin suurmitella jotain 5ll0-

malaisra. Tuotekehityksen suurin
haaste oli saada ruote teollisesti valmistettavaksi", kerroo Anttila, 47.

tavan kestlivaa eika muura varia
ajao kuluessa. Paneelit eiviit rarvirse haitoa."

siin", sanaa

lISATIETOJA:
10I3)27S 8888.
WYlWJuhtafi

Aarre

kirjat

Koivun tuohi irtoaa hyvin vain
muutaman viikon ajanjuhannuksen tienoilla. "Thohta ostetaan
suomalaiselta roimirtajalra 50x50
senttimerrin kokoisina arkkeina.

Brian Fagan:
Pitki kosi
(Ajatus Kirjat

2008)

lhmiskunnan
historiaa ilmastonvaihteluiden
kautta kuvaava
kirja antaa per~
spektiivia nykyi~

I'"

neelelsta
rakentuu

elava pinta,
jota monet
ovat verranneet maalauk-

~.l'~ •.§;;'';'

ja jakaa tilaa. Sarja voitti Design
plus08 -palkinnon.
luoliin tai ete-

laan - ja keksi
suojaa antavien
turkisvaatteiden
tekemiseen
neulan.

Kuvat on otettu Pyhanniilla vuosina 1966 ja 200B.
Kuvien lahettaja, Juhanl
Turkla Pyhannalta, kirjoittaa: "Metsa kasvaa suonkin
lailamilla, kun sille annetaan aikaa." Paikka on hanen aikanaan ostamansa

Tapio Anttila. ..

metsarila. jonne v. 1964 ra·
kennettiin sittemmin met-

Tuohipaneeleja yhdistiimiillii
voi rakentaa erilaisia kokonaisuuksiaja rehosteseinia, korostaa

seen ilmaston~
muutoskeskusteluun. Kun oli
oikein kylmaa.
esihistorian ih·
minen vetaylyi

Mahtimetsurit
MTV3-kanavalla alkas Metsien miehet

(Ax Men), jossa seurataan amerikkalaisten tosimetsurien
tyOta. Oregonin

miehet hakkaavat
puita sielta, minne

nykyaikaisilla metsakoneilla ei passe,
kuten vuoristosta.
18.:3- Metsien miehet
MTV3

[ MUUTTUMISLEIKKI

Koko vuoden tarve on arvioitava ja
tilattava kerralla."
Tuohi Iiimataan palosuojattuun
kuirulevyyn kovalla paineellaja
Himmolla, tyostet~H:in ja viimeistelliiiin lakalla. "Tuohi on ylliit-

Sisusrusarkkitehti Tapio Antti-

metsasuhteeseen.
15.3. Vihrea kulta
MTV3

Onko Suomessa tarpeeksi haapoja?
·On. Ja lisaa lulee aina kun metsaa kaadelaan."

Tuohta tarjottimella

'

16

ozone-niiyttelyn yhteydessii lokakuus-

iella on sisusrusarkkitehti
Samuli Naamangan suun-

lI:

o

materiaaliksi voi valita eri puulajeja.
Suomessa pienina sarjoina valrnisrettava riippuruoli lanseerattiin ensimffiaiseksi Japanissa Samuli Naamanka
Art and industry, fivingdesign center

Puun
sy lssa
•

-<C

TELEVISIO
Artunkanssametsassa

raan pallomainen tuoli: yksi taivurus,
joka viipaloidaan ja Iiitetaan metalli-

lISATIETOJA:
Showroom Finland (09168119440.
WHW$howroomhnlar;{j.fi

wwwtaploanttllarom

AnuSUosalo
ja Annlka Tavastt (ym.):
Lasten_s1

(Sammakko 2008)

AARRE 3/09

sastysm5kkina palvellut
pikkum5kki. Sita ympar5ivat mannyt ovat kasvaneet
komeiksi lukkipuiksi.
Viehattava kirja tarjoaa selkeita. kuvitettuja ohjeita Luonnonmateriaaleista
askartelemiseen.
Ideologisena tausAARRE 3/09

tana on kestava ke·
hitys.lhan kaikkea
ei saa luonnosta
kerata, muistute~

taan jokamiehenol~
keuksissa.

Lahetii kuvapari metsan
muutoksesta
osoitteeseen

toimilus@
aarrelehti.fi.
Ennen-kuva Yoi

olla my5s vanha kuva. Liita
mukaan yhteyslietosi. Maksamme julkaistusts kuvaparista 50 euron

palkkion.
Johanna Vlreaho
- Sari Tammikarl:
Ideoita kotlln
koko vuodeksl
(WSOY2008)

Jokainen ltiytiia
itselleen sopivim~
man tavan ilmais~
ta itseaan luovasti

kaden toilla. Tasta
kirjasta riittaa

vinkkeja vaikka
koko suvun tar·
peisiin. Ohjeista ja
kuvista paistaa
tekijasisarusten
aito innostus.

